
1.| Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
 

Téma Časový 

interval 

Forma realizácie Zodpovedná 

osoba 

 

Kontakty 

Tvorba konceptu inkluzívneho 

vzdelávania v podmienkach 

slovenského školstva 

01-

12/2019 

Výskum/štúdia PhDr. 

Magdaléna 

Špotáková, 

CSc. 

magdalena. 

spotakova@vudpap.sk 

Diagnostika a rediagnostika 

detí zo SZP v podmienkach 

inkluzívneho vzdelávania 

(Vytvorenie modelu procesu 

diagnostiky a rediagnostiky 

detí a žiakov zo SZP) 

01-

12/2019 

Vzdelávanie/ 

Lektorovanie/ 

evalvácia 

 

PhDr. Eva 

Farkašová, 

CSc. 

eva.farkasova 

@vudpap.sk 

Výskum v diagnosticko-

terapeutickej skupine a v 

Integrovanej skupine detí 

predškolského veku (ISKA) 

01-

12/2019 

Modelovanie 

inkluzívneho 

vzdelávania/ 

Metodický 

materiál/ 

Workshopy 

 

PhDr. 

Bronislava 

Kundrátová 

bronislava.kundratova 

@vudpap.sk 

Stratégia rozvoja inkluzívneho 

vzdelávania a výchovy v SR 

na všetkých stupňoch 

vzdelávania (NPRVV) 

 

01-

12/2019 

Tvorba stratégie/ 

pracovné skupiny 

Mgr. Janette 

Motlová 

janette.motlova 

@vudpap.sk 

Konferencia Dieťa v ohrození 

XXVIII. 

 

11-

12/2019 

Multidisciplinárna 

konferencia 

Mgr. Janette 

Motlová 

janette.motlova 

@vudpap.sk 

Správa o duševnom obraze 

detí a mládeže 

 

01-

12/2019 

Výskum, 

prieskum, analýzy 

Mgr. Janette 

Motlová 

janette.motlova 

@vudpap.sk 

 

 

2.| Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Téma Časový 

interval 

Forma 

realizácie 

Zodpovedná 

osoba 

 

Kontakty 

Implementácia 

Koncepcie výchovy a 

vzdelávania detí a 

mládeže k 

dobrovoľníctvu 

celý rok 

2019 

Tvorba 

stratégie/ 

pracovné 

skupiny 

Mgr. Henrieta 

Holúbeková 
henrieta.holubekova@minedu.sk 

Príprava Akčného plánu 

pre napĺňanie Koncepcie 

rozvoja práce s mládežou 

na roky 2016-2020 v 

rokoch 2019 

trvá Tvorba 

stratégie/ 

pracovné 

skupiny  

Mgr. Henrieta 

Holúbeková, 

Mgr. 

Miroslava 

Dujičová, 

PhD., 

henrieta.holubekova@minedu.sk 

miroslava.dujicova@minedu.sk 

 

Poskytovanie dotácií: 

Programy pre mládež na 

roky 2014-2020 

do 

konca 

2020 

Iuventa PhDr. Ivan 

Hromada, PhD 
ivan.hromada@minedu.sk 

mailto:henrieta.holubekova@minedu.sk
mailto:miroslava.dujicova@minedu.sk


 

3.| Iuventa_Slovenský inštitút mládeže 

Téma Časový 

interval 

Forma 

realizácie 

Zodpovedná 

osoba 

 

Kontakty 

Realizácia dotačnej 

schémy Programy pre 

mládež  2014-2020 

(Programy: Podpora, 

Služby I. a II., Hlas, 

Komunita, Dôkazy, 

Priority) 

do konca 

2020 

administrácia 

dotačnej 

schémy 

Mgr. Anna 

Máriássyová 

anna.mariassyova@iuventa.sk 

Príprava novej Stratégie 

SR pre mládež 

druhá 

polovica 

2019 

okrúhle stoly Ing. Darius 

Hatok 

darius.hatok@iuventa.sk 

Legislatívna zmena 

zákona 282/2008 

priebežne 

2019 

okrúhle stoly; 

pripomienkové 

konanie 

Mgr. 

Rastislav 

Haľko 

rastislav.halko@iuventa.sk 

Vypracovanie 

inovatívnych / nových 

vzdelávacích programov a 

metodík, ich overenie a 

predloženie na akreditáciu  

počas 

2019 

vypracovanie 

metodiky 

Mgr. Lenka 

Mihalicová 

lenka.mihalicova@iuventa.sk 

Aktualizácia minimálnych 

kompetenčných profilov 

pre mladých a 

mládežníckych vedúcich 

počas 

2019 

pracovné 

skupiny 

Mgr. Lenka 

Mihalicová 

lenka.mihalicova@iuventa.sk 

Vypracovanie metodiky 

na tvorbu vzdelávacieho 

programu pre žiadateľov 

o akreditáciu 

počas 

roka 

2019 

tvorba metodiky Mgr. Lenka 

Mihalicová 

lenka.mihalicova@iuventa.sk 

Spolupráca v 

medzinárodnom projekte 

Europe Goes Local (EGL) 

júl 2019 pracovná 

skupina 

Ing. Lenka 

Babicová 

lenka.babicova@iuventa.sk 

 

 

4.| Metodicko-pedagogické centrum 

Téma Časový 

interval 

Forma 

realizácie 

Zodpovedná 

osoba 

 

Kontakty 

Participácia na 

príprave a realizácií 

vzdelávacích aktivít 

podľa 

harmonogramu 

vzdelávacích 

aktivít v roku 

2019 

Odborné 

semináre, 

workshopy 

sekcia 

profesijmého 

rozvoja a 

odbor pre 

pedagogické 

činnosti 

sekretariat.gr@mpc-edu.sk 

 

 

 

 

 

 



5.| Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

Téma Časový 

interval 

Forma realizácie Zodpovedná 

osoba 

 

Kontakty 

Podpora aktivít 

súvisiacich so 

zabezpečením 

špecializovanej 

dopravnej výchovy a 

praktického výcviku detí 

MŠ a žiakov ZŠ na 

detských dopravných 

ihriskách 

počas 

2019 

Dotácia Ing. Csabay 

Roman 

roman.csabay@minedu.sk 

Podpora vydávania 

odborných časopisov pre 

zamestnancov škôl a 

školských zariadení a 

časopisov pre deti, 

žiakov a poslucháčov 

škôl a školských 

zariadení. 

počas 

2019 

Dotácia Ing. Csabay 

Roman 
roman.csabay@minedu.sk  

Podpora výkonu 

kompetencií 

stavovských a 

profesijných organizácií 

podľa zákona o 

odbornom vzdelávaní a 

príprave k učebným 

odborom a študijným 

odborom stredných 

odborných škôl, ku 

ktorým majú vecnú  

pôsobnosť 

počas 

2019 

Dotácia Ing. Csabay 

Roman 

roman.csabay@minedu.sk 

Participácia na 

legislatívnych zmenách 

počas 

2019 

Pripomienkovanie Sekcia 

regionálneho 

školstva 

srs@minedu.sk 

 


